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УТВЪРДИЛ:  /п/ 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

Кмет на Община Исперих  

 

           О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

             ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА  

СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ЗА ОБЕКТ №2 И №3 

  

Днес на 18.06.2019год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих,  

находяща се на ул.” Дунав” №2 се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Исперих за обект №2 и №3, 

обявен със Заповед №354/22.05.2019 год. на Кмета на Община Исперих на основание чл.44, 

ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2 и ал.3 

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 

територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти и утвърден график, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

Решение №672 по Протокол №60/28.03.2019год. на Общински съвет Исперих. 

 

           Комисия назначена със Заповед №393/18.06.2019г. на Кмета на Община Исперих в 

състав:   

            Председател: Нуртен Хасанова - Началник отдел „ОС”; 

Секретар: инж. Никола Николов - Лесовъд към Община Исперих; 

 Членове:   1. Танжу Рамадан - Началник отдел „Бюджет и счетоводство”; 

                    2. Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт;                  

                    3. Емел Енвер – гл. експ. „УОИ“ при Община Исперих.    

         

се събра за да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от гори собственост на Община Исперих за обект №2 и №3 подробно 

описани в Заповед №354/22.05.2019 год. на Кмета на община Исперих. 

 Председателят на комисията, откри публичния търг с явно наддаване на стояща 

дървесина на корен от гори, направи разяснения относно настоящите търгове и процедурите 

последващи търга, начини и срокове за плащане. 

Въз основа на предоставения Регистър на лицата подали оферти за участие в 

публичния търг с явно наддаване на 18.06.2019г. комисията установи, че в определения срок 

тръжна документация за Обект № 2 с подотдели 1067 –в /000120/ на територията на ДГС 

„Сеслав”, район Исперих, с. Йонково  и 1168-з/000065/ на територията на ДГС „Сеслав”, 

район Исперих, с. Бърдоква  – 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без ДДС,  стъпка за 

наддаване - 870 (осемстотин и седемдесет) лева са подали оферти за участие: 

 1. С вх. №К-2215/12.06.2019г. в 12:56 часа „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 

201497888 с управител: Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. 

Антоново, обл. Търговище. 

 2. С Вх.№К-2240/13.06.2019г. в 11:59 часа „ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с 

управител: Валентин Иванов Великов, град Русе, ул. „Русофили“ №44, общ. Русе, обл. Русе. 

 3.  С Вх.№К-2268/17.06.2019г. в 10:15 часа „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с 

управител: Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. 
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Разград. 

 4. С Вх.№К-2286/17.06.2019г. в 16:17 часа ЕТ „МАРИН АТАНАСОВ-ФЕРОЛЕС“, 

ЕИК: 116038797 със собственик: Марин Тодоров Анастасов, град Кубрат, ул. „Странджа“ 

№1А, общ. Кубрат, обл. Разград. 

 5. С Вх.№К-2292/18.06.2019г. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: 

Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. 

Разград. 

 6. С Вх.№К-2297/18.06.2019г. „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър 

Иванов Петров , град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе. 

  

 Комисията провери самоличността на участниците. При започване на търга 

присъстваха всички лица подали оферти за участие. След като се запозна с регистъра на 

подалите оферти за участие в публичния търг с явно наддаване за Обект №2, комисията 

подписа декларации по чл.60, ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, и пристъпи към отварянето на запечатаните 

пликове с предложения по реда на тяхното постъпване за обект №2, и установи наличието на 

следните изискуеми документи на участниците:  

 I. В предложението на „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: 

Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. 

Търговище са приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2 Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 II. В предложението на„ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с управител: 

Валентин Иванов Великов, град Русе, ул. „Русофили“ №44, общ. Русе, обл. Русе са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 III. В предложението на„Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис 

Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 
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2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 IV. В предложението на ЕТ „МАРИН АТАНАСОВ-ФЕРОЛЕС“, ЕИК: 116038797 със 

собственик: Марин Тодоров Анастасов, град Кубрат, ул. „Странджа“ №1А, общ. Кубрат, обл. 

Разград са приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 V. В предложението на „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър 

Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 VI. В предложението на „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър 

Иванов Петров , град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

Комисията установи и реши: 

Допуска всички лицата подали оферти за участие в публичен търг с явно наддаване на 
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18.06.2019 г. за Обект № 2 с подотдели 1067 –в /000120/ на територията на ДГС „Сеслав”, 

район Исперих, с. Йонково  и 1168-з/000065/ на територията на ДГС „Сеслав”, район 

Исперих, с. Бърдоква – 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без ДДС,  стъпка за 

наддаване - 870 (осемстотин и седемдесет) лева. 

 Търгът протече както следва: 

Председателят предостави на всеки от участниците пореден номер за участие и 

прикани всички допуснати участници да потвърдят началната тръжна продажна цена в 

размер на 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без ДДС. 

 Наддаването се извърши от допуснатите за участие кандидати, с вдигане на 

предоставените им номера и потвърждаване гласно размера на обявената от председателя 

цена. 

Участник №1. „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен 

Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. Търговище 

потвърди начална тръжна продажна цена в размер на 87 000 (осемдесет и седем хиляди) 

лева без ДДС; 

Участник №2. „ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с управител: Валентин Иванов 

Великов, град Русе, ул. „Русофили“ №44, общ. Русе, обл. Русе потвърди начална тръжна 

продажна цена в размер на 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без ДДС.  

Участник №3. „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис Тунджер Али, 

град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград потвърди начална 

тръжна продажна цена в размер на 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без ДДС. 

Участник №4. ЕТ „МАРИН АТАНАСОВ-ФЕРОЛЕС“, ЕИК: 116038797 със 

собственик: Марин Тодоров Анастасов, град Кубрат, ул. „Странджа“ №1А, общ. Кубрат, обл. 

Разград потвърди начална тръжна продажна цена в размер на 87 000 (осемдесет и седем 

хиляди) лева без ДДС. 

Участник №5. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов 

Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград потвърди 

начална тръжна продажна цена в размер на 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без 

ДДС. 

Участник №6. „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър Иванов Петров, 

град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе потвърди начална 

тръжна продажна цена в размер на 87 000 (осемдесет и седем хиляди) лева без ДДС. 

 

След което наддаването продължи по следния ред: 

 Участник №1. „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, с управител: Айтен Реджебова Методиева 

потвърди сумите от: 87000 лв.; 87870 лв.; 88740 лв.; 89610 лв.; 90480 лв.; 91350 лв.; 92220 

лв.; 93090 лв.; 93960 лв.; 94830 лв.; 95700 лв.; 96570 лв.; 97440 лв.; 98310 лв.; 99180 лв.; 

100050 лв.; 100920 лв.; 101790 лв.; 102660 лв.; 103530 лв.; 104400 лв.; 105270 лв.; 106140 лв.;  

107010 лв.; 107880 лв.; 108750 лв.; 109620 лв.; 110490 лв.; 111360 лв.; 112230 лв.; 113100 лв.; 

113970 лв.; 114840 лв.; 115710 лв.; 116580 лв.; 117450 лв.; 118320 лв.; 119190 лв.; 120060 лв.; 

120930 лв.; 121800 лв.; 122670 лв.; 123540 лв.; 124410 лв.; 125280 лв.; 126150 лв.; 127020 лв.; 

127890 лв.; 128760 лв.; 129630 лв.; 130500 лв.; 131370 лв.; 132240 лв.; 133110 лв.; 133980 лв.; 

134850 лв.; 135720 лв.; 136590 лв.; 137460 лв.; 138330 лв.; 139200 лв.; 140070 лв.; 140940 лв.; 

141810 лв.; 142680 лв.; 143550 лв.; 144420 лв.; 145290 лв.; 146160 лв.; 147030 лв.; 147900 лв.; 

148770 лв.; 149640 лв.; 150510 лв.; 151380 лв.; 152250 лв.; 153120 лв.; 153990 лв.; 154860 лв.; 

155730 лв.; 156600 лв.; 157470 лв.; 158340 лв.; 159210 лв.; 160080 лв.; 160950 лв.; 161820 лв.; 

162690 лв.; 163560 лв.; 164430 лв.; 165300 лв. 

 

 Участник №5. „Де Спед“ ЕООД, с управител: Димитър Костадинов, гр. Исперих 

потвърди сумите от: 87000 лв.; 87870 лв.; 88740 лв.; 89610 лв.; 90480 лв.; 91350 лв.; 92220 

лв.; 93090 лв.; 93960 лв.; 94830 лв.; 95700 лв.; 96570 лв.; 97440 лв.; 98310 лв.; 99180 лв.; 

100050 лв.; 100920 лв.; 101790 лв.; 102660 лв.; 103530 лв.; 104400 лв.; 105270 лв.; 106140 лв.;  
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107010 лв.; 107880 лв.; 108750 лв.; 109620 лв.; 110490 лв.; 111360 лв.; 112230 лв.; 113100 лв.; 

113970 лв.; 114840 лв.; 115710 лв.; 116580 лв.; 117450 лв.; 118320 лв.; 119190 лв.; 120060 лв.; 

120930 лв.; 121800 лв.; 122670 лв.; 123540 лв.; 124410 лв.; 125280 лв.; 126150 лв.; 127020 лв.; 

127890 лв.; 128760 лв.; 129630 лв.; 130500 лв.; 131370 лв.; 132240 лв.; 133110 лв.; 133980 лв.; 

134850 лв.; 135720 лв.; 136590 лв.; 137460 лв.; 138330 лв.; 139200 лв.; 140070 лв.; 140940 лв.; 

141810 лв.; 142680 лв.; 143550 лв.; 144420 лв.; 145290 лв.; 146160 лв.; 147030 лв.; 147900 лв.; 

148770 лв.; 149640 лв.; 150510 лв.; 151380 лв.; 152250 лв.; 153120 лв.; 153990 лв.; 154860 лв.; 

155730 лв.; 156600 лв.; 157470 лв.; 158340 лв.; 159210 лв.; 160080 лв.; 160950 лв.; 161820 лв.; 

162690 лв.; 163560 лв.; 164430 лв. 

 

Съгласно чл. 61, ал.10 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, след приключване на наддаването комисията 

класира на I-во място участник №1 „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с 

управител: Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, 

обл. Търговище, която потвърди последната достигната цена на търга в размер на 165 300 лв. 

(словом: сто шестдесет и пет хиляди и триста лева) без ДДС.  

 

Класира на II-ро място участник №5 „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с 

управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. 

Исперих, обл. Разград, който потвърди последната достигната цена на търга в размер на 164 

430 лв. (словом: сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС.

   

Комисията предлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор с фирма 

„АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен Реджебова Методиева, с. 

Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. Търговище, при потвърдена цена на 

търга в размер на 165 300 лв. (словом: сто шестдесет и пет хиляди и триста лева) без 

ДДС.  

Комисията продължи своята работа и пристъпи към разглеждането на 

запечатаните пликове с предложения по реда на тяхното постъпване за Обект № 3 

подотдели: 1153 – ж/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Бърдоква  , 

1071-л - /15953.18.60/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец  и  

1071 - м - /15953.18.60/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец-

62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) лева без ДДС,  стъпка за наддаване -  

622 (шестстотин двадесет и два) лева. 

 1. С вх. №К-2216/12.06.2019г. в 12:57 часа „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 

201497888 с управител: Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. 

Антоново, обл. Търговище. 

 2. С Вх.№К-2241/13.06.2019г. в 12:00 часа „ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с 

управител: Валентин Иванов Великов, град Русе, ул. „Русофили“ №44, общ. Русе, обл. Русе. 

 3.  С Вх.№К-2269/17.06.2019г. в 10:17 часа „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с 

управител: Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. 

Разград. 

 4. С Вх.№К-2287/17.06.2019г. в 16:18 часа ЕТ „МАРИН АТАНАСОВ-ФЕРОЛЕС“, 

ЕИК: 116038797 със собственик: Марин Тодоров Анастасов, град Кубрат, ул. „Странджа“ 

№1А, общ. Кубрат, обл. Разград. 

 5. С Вх.№К-2293/18.06.2019г. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: 

Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. 

Разград. 

 6. С Вх.№К-2298/18.06.2019г. „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър 

Иванов Петров , град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе.  
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 Комисията провери самоличността на участниците. При започване на търга 

присъстваха всички лица подали оферти за участие. След като се запозна с регистъра на 

подалите оферти за участие в публичния търг с явно наддаване за Обект №3, комисията 

пристъпи към отварянето на запечатаните пликове с предложения по реда на тяхното 

постъпване за обект №3, и установи наличието на следните изискуеми документи на 

кандидатите:  

 I. В предложението на „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: 

Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. 

Търговище са приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 II. В предложението на„ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с управител: 

Валентин Иванов Великов, град Русе, ул. „Русофили“ №44, общ. Русе, обл. Русе са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 III. В предложението на„Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис 

Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 IV. В предложението на ЕТ „МАРИН АТАНАСОВ-ФЕРОЛЕС“, ЕИК: 116038797 със 

собственик: Марин Тодоров Анастасов, град Кубрат, ул. „Странджа“ №1А, общ. Кубрат, обл. 

Разград са приложени: 

 -  Заявление за участие; 
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1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 V. В предложението на „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър 

Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

 VI. В предложението на „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър 

Иванов Петров , град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе са 

приложени: 

 -  Заявление за участие; 

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

 

Комисията установи и реши: 

Допуска всички лицата подали оферти за участие в публичен търг с явно наддаване на 

18.06.2019 г. за Обект № 3 с подотдели: 1153 – ж/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Бърдоква  , 1071-л - /15953.18.60/  на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Голям Поровец  и  1071 - м - /15953.18.60/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих,  с. Голям Поровец-62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) 

лева без ДДС,  стъпка за наддаване -  622 (шестстотин двадесет и два) лева. 

  

 Търгът протече както следва: 

Председателят предостави на всеки от участниците пореден номер за участие и 

прикани всички допуснати участници да потвърдят началната тръжна продажна цена в 

размер на 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) лева без ДДС. 

 Наддаването се извърши от допуснатите за участие кандидати, с вдигане на 

предоставените им номера и потвърждаване гласно размера на обявената от председателя 
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цена. 

Участник №1. „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен 

Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. Търговище 

потвърди начална тръжна продажна цена в размер на 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста 

и четиридесет ) лева без ДДС. 

Участник №2. „ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с управител: Валентин Иванов 

Великов, град Русе, ул. „Русофили“ №44, общ. Русе, обл. Русе потвърди начална тръжна 

продажна цена в размер на 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) лева без 

ДДС.  

Участник №3. „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис Тунджер Али, 

град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград потвърди начална 

тръжна продажна цена в размер на 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) 

лева без ДДС. 

Участник №4. ЕТ „МАРИН АТАНАСОВ-ФЕРОЛЕС“, ЕИК: 116038797 със 

собственик: Марин Тодоров Анастасов, град Кубрат, ул. „Странджа“ №1А, общ. Кубрат, обл. 

Разград потвърди начална тръжна продажна цена в размер на 62 240 (шестдесет и две  

хиляди, двеста и четиридесет ) лева без ДДС. 

Участник №5. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов 

Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград потвърди 

начална тръжна продажна цена в размер на 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и 

четиридесет ) лева без ДДС. 

Участник №6. „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър Иванов Петров, 

град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе потвърди начална 

тръжна продажна цена в размер на 62 240 (шестдесет и две  хиляди, двеста и четиридесет ) 

лева без ДДС. 

 

След което наддаването продължи по следния ред: 

 Участник №2. „ЛЕСПРОДУКТ“ ООД, ЕИК: 117609843 с управител: Валентин 

Иванов Великов потвърди сумите от: 62240 лв.; 62862 лв.; 63484 лв.; 64106 лв.; 64728 лв.; 

65350 лв.; 65972 лв.; 66594 лв.; 67216 лв.; 67838 лв.; 68460 лв.; 69082 лв.; 69704 лв.; 70326 

лв.; 70948 лв.; 71570 лв.; 72192 лв.; 72814 лв.; 73436 лв.; 74058 лв.; 74680 лв.; 75302 лв.; 

75924 лв.; 76546 лв.; 77168 лв.; 77790 лв.; 78412 лв.; 79034 лв.; 79656 лв.; 80278 лв.; 80900 

лв.; 81522 лв.; 82144 лв.; 82766 лв.; 83388 лв.; 84010 лв.; 84632 лв.; 85254 лв.; 85876 лв.; 

86498 лв.; 7120 лв.; 87742 лв.; 88364 лв.; 88986 лв.; 89608 лв.; 90230 лв.; 90852 лв.; 91474 лв.; 

92096 лв.; 92718 лв.; 93340 лв.; 93962 лв.; 94584 лв.; 95206 лв.; 95828 лв.; 96450 лв.; 97072 

лв.; 97694 лв.; 98316 лв.; 98938 лв.; 99560 лв.; 100182 лв.; 100804 лв.; 101426 лв.; 102048 лв.; 

 

 Участник №3. „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис Тунджер Али 

потвърди сумите от: 62240 лв.; 62862 лв.; 63484 лв.; 64106 лв.; 64728 лв.; 65350 лв.; 65972 

лв.; 66594 лв.; 67216 лв.; 67838 лв.; 68460 лв.; 69082 лв.; 69704 лв.; 70326 лв.; 70948 лв.; 

71570 лв.; 72192 лв.; 72814 лв.; 73436 лв.; 74058 лв.; 74680 лв.; 75302 лв.; 75924 лв.; 76546 

лв.; 77168 лв.; 77790 лв.; 78412 лв.; 79034 лв.; 79656 лв.; 80278 лв.; 80900 лв.; 81522 лв.; 

82144 лв.; 82766 лв.; 83388 лв.; 84010 лв.; 84632 лв.; 85254 лв.; 85876 лв.; 86498 лв.; 7120 лв.; 

87742 лв.; 88364 лв.; 88986 лв.; 89608 лв.; 90230 лв.; 90852 лв.; 91474 лв.; 92096 лв.; 92718 

лв.; 93340 лв.; 93962 лв.; 94584 лв.; 95206 лв.; 95828 лв.; 96450 лв.; 97072 лв.; 97694 лв.; 

98316 лв.; 98938 лв.; 99560 лв.; 100182 лв.; 100804 лв.; 101426 лв.; 102048 лв.; 102670 лв.; 

103292 лв.; 103914 лв.; 104536 лв.; 105158 лв.; 105780 лв.; 106402 лв.; 107024 лв.; 107646 лв.; 

108268 лв.; 108890 лв.; 109512 лв.; 110134 лв.; 110756 лв.; 111378 лв.; 112000 лв.; 112622 лв. 

 

 

Участник №5. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов 

Костадинов потвърди сумите от: 102670 лв.; 103292 лв.; 103914 лв.; 104536 лв.; 105158 лв.; 
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105780 лв.; 106402 лв.; 107024 лв.; 107646 лв.; 108268 лв.; 108890 лв.; 109512 лв.; 110134 лв.; 

110756 лв.; 111378 лв.; 112000 лв. 

 

Съгласно чл. 61, ал.10 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, след приключване на наддаването комисията 

класира на I-во място участник №3 „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: 

Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград, 

който потвърди последната достигната цена на търга в размер на 112 622 лв. (словом: сто и 

дванадесет хиляди шестстотин двадесет и два лева) без ДДС.  

 

Класира на II-ро място участник №5 „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с 

управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. 

Исперих, обл. Разград, който потвърди последната достигната цена на търга в размер на 112 

000 лв. (словом: сто и дванадесет хиляди лева) без ДДС.  

  

Комисията предлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор с фирма 

„Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. 

„Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград, при потвърдена цена на търга в размер на 

112 622 лв. (словом: сто и дванадесет хиляди шестстотин двадесет и два лева) без ДДС.

  

 Председателя на тръжната комисия закри търга с явно наддаване. 

  

 Контролните и наддавателните листове са неразделна част от настоящия  протокол. 

 

       

  Председател на комисията:                 /п/ 

                                                                                                               (Нуртен Хасанова)                                                                                 

                                                  

                                                                                    Секретар: 

                                                                                                                              /п/                             

                                                                                                             (инж. Никола Николов)                                                                                             

 

 

                                                   Членове: 1. /п/ 

                                                                         (Танжу Рамадан)      

                                                                                                       

                                                                                                       2. /п/ 

                                                                                                             (Гюлнур Мехмед)    

 

                                                                                                       3. /п/ 

                                                                          (Емел Енвер) 

                                                                                                     

  

 

 

 Приел: /п/        Предал: /п/ 

  20.06.2019 г. 


